
Demo foran Sjælsmark      28. juni 2020                                             

Referat                 Bemærk punkt 4. om d. 12. Juli!!!!!

Ordstyrer: Leif Bork      Referent: Birgitte Kjersgaard

Siden sidst:
1.  Meget skarp afslutningsdebat i folketinget om racisme i Danmark??? 

Og 1 minuts stilhed for George Floyd  -   Black lives matters  -  I have a dream  -  Mod til at håbe.

2. Sagen mod Danmark ved menneskeretsdomstolen. En syrisk mand, der må afvente 
familiesammenføring.      Udvist til Iran, som ikke vil modtage ham.

3. Nyt om flytning af børnefamilier fra Sjælsmark til Avnstrup.  65 familier 100 børn. 
1 familie hver mandag, tirsdag og torsdag i de næste 3 måneder.

      Fra Avnstrup 5 familier med voksne børn.

4. OBS!   OBS!    Vi markerer 12. Juli Hvor familierne påbegynder flytning,.
Næste BfA møde ved Sjælsmark søndag den 12. Juli bliver nok den sidste BfA-søndag, hvor der 
stadig er et større antal af vores børnefamilier i Sjælsmark. 

Vi synes, vi skal sige ordentligt farvel, selv om det burde være en glædesdag, er det for mange 
vendt til en sorg over at skulle flytte til endnu et center – med ringere værelsesforhold og 
adskillelse fra de skoler, som børnene har været glade for at gå på i over 2 år. 
Vi vil gerne blive ved med at holde kontakten til børnefamilierne, og regner med at kunne flytte 
vores søndagsdemo til Avnstrup en gang om måneden.
Men tilbage til den 12. Juli.
Vi håber, der kan komme nogle af jer BfA-ere og vi vil invitere beboerne ud til lidt hygge en times 
tid. Vi skal jo holde coronareglerne – afstand –samlet mængde osv. (der udvides til 100 personer 5. 
juli). Så Mette og Nina arbejder på en form.
Der er brug for bedsterne medbringer:
1. Drikkelse: små brikjuice/kakaomælk - måske te/kaffe
2. Kage som skal være portionsstørrelse - ikke bradepande.

3. Frugt

4. Måske lidt slik (ikke vingummi der er svin i) Is hvis man kan holde dem kolde.
Send gerne en sms til Nina (20952168) eller en mail: ninaloerring@gmail.dk
Med om I kommer – og hvad I kan medbringe
Mette og jeg udtænker nogle lege – og måske noget musik. Skriv hvis I har nogle talenter der kan 
bruges. Vi sørger for at invitere beboerne og finde ud af hvor vi kan være uden at få vrøvl
Og dagsordenen til dagen bliver meget kort. Hilsen Mette og Nina     

Michala Bendixens nye bog: “Velbegrundet frygt-om troværdighed og risiko i asylsager”  Anbefales 

5. Kvinder i sort – demonstrationen ved Rundetårn.    Meget flot og velbesøgt demonstration.

6. Amnesty: Ellebæk er ikke et fængsel – det er meget værre. 
Man får ar på sjælen, man bliver nedbrudt.

7. Få nu de børn ud af Moria lejren. Flygtningelejren Moria i Grækenland et helvede på jord.
.

8.  Eventuelt.    Næste BfA-demonstration : 12. juli. Se punkt 4.  
                            Kalender   20. august:  Stormøde kl. 11-14.30

mailto:ninaloerring@gmail.dk

